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vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –,  

valamint Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság) 

megvitatta a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos 
tervezési, és egyeztetési folyamat feladatairól szóló, H/3850. számon beterjesztett 

országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/3850/3-7. számú módosító 

javaslatokat. 
 
 

 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat pontjainak jelölésére vonatkozik, a javaslat 
elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, 
hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
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1.  Dr. Orosz Sándor képviselő a határozati javaslat címének a következő módosítását 

javasolja: 
 

/Az Országgyűlés 
 

/2007. (                ) OGY 
 

h a t á r o z a t a / 
 

"a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos 
tervezési[,]  és egyeztetési folyamat feladatairól" 

 
Indokolás: Lásd a H/3850/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője egyetért 

 
 

2.  Dr. Szanyi Tibor képviselő a határozati javaslat 5. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /A Magyar Országgyűlés 
 

 tekintettel, a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos 
célkitűzések, cselekvési irányok és eszközök meghatározásának és megújításának 
fontosságára, a természeti környezetével harmonikusabban együtt élő társadalom kialakítását 
szolgáló stratégiai program végrehajtásához nélkülözhetetlen társadalmi és politikai összhang 
megteremtésének szükségességére, figyelembe véve a hazai tervezési előkészületeket, 
valamint a vonatkozó nemzetközi és európai közösségi együttműködési eredményeket,  
a következő határozatot hozza:/ 
 
 "5. Az Országgyűlés [úgy határoz] szükségesnek tartja, hogy a hazai fenntartható 
fejlődési alapelvek, célkitűzések, átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, a vonatkozó 
tervezési és egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi 
részvétel erősítése érdekében a fenntartható fejlődés ügyeivel foglalkozó testület[et] – 
Fenntartható Fejlődési Tanács[ot]  – [hoz] jöjjön létre. A Tanács a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó stratégia rendszeres megújításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek 
fóruma. Elnöke, az Országgyűlés mindenkori elnöke, a titkársági feladatok ellátásának 
biztosításáról a [fenntartható fejl ődéssel foglalkozó stratégiai feladatok végrehajtásának 
kormányzati koordinációjáért felelős miniszter] Kormány gondoskodik. Az Országgyűlés 
felkéri az Országgyűlés Elnökét, hogy a parlamenti frakciókkal egyeztetve tegyen javaslatot a 
Tanács jogkörére, összetételére és feladataira, valamint működési kereteire." 
 

Indokolás: Lásd a H/3850/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője egyetért 
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3.  Dr. Orosz Sándor képviselő a határozati javaslat 5. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /A Magyar Országgyűlés 
 
 tekintettel, a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos 
célkitűzések, cselekvési irányok és eszközök meghatározásának és megújításának 
fontosságára, a természeti környezetével harmonikusabban együtt élő társadalom kialakítását 
szolgáló stratégiai program végrehajtásához nélkülözhetetlen társadalmi és politikai összhang 
megteremtésének szükségességére, figyelembe véve a hazai tervezési előkészületeket, 
valamint a vonatkozó nemzetközi és európai közösségi együttműködési eredményeket,  
a következő határozatot hozza:/ 
 
 "5. Az Országgyűlés úgy határoz, hogy a hazai fenntartható fejlődési alapelvek, 
célkitűzések, átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, a vonatkozó tervezési és 
egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi részvétel 
erősítése érdekében a fenntartható fejlődés ügyeivel foglalkozó testületet – Fenntartható 
Fejlődési Tanácsot – hoz létre. A Tanács a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégia 
rendszeres megújításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek fóruma. Elnöke, az 
Országgyűlés mindenkori elnöke, a titkársági feladatok ellátásának biztosításáról a 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégiai feladatok végrehajtásának kormányzati 
koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik. Az Országgyűlés felkéri az Országgyűlés 
Elnökét, hogy a parlamenti frakciókkal egyeztetve tegyen javaslatot a Tanács közjogi 
jogállására, jogkörére, összetételére és feladataira, valamint működési kereteire." 
 

Indokolás: Lásd a H/3850/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője nem ért egyet 

 
 

4.  Dr. Orosz Sándor képviselő a határozati javaslat 6. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /A Magyar Országgyűlés 
 
 tekintettel, a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos 
célkitűzések, cselekvési irányok és eszközök meghatározásának és megújításának 
fontosságára, a természeti környezetével harmonikusabban együtt élő társadalom kialakítását 
szolgáló stratégiai program végrehajtásához nélkülözhetetlen társadalmi és politikai összhang 
megteremtésének szükségességére, figyelembe véve a hazai tervezési előkészületeket, 
valamint a vonatkozó nemzetközi és európai közösségi együttműködési eredményeket,  
a következő határozatot hozza:/ 
 
 "6. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a kidolgozásra kerülő terveket, 
stratégiai és szakmapolitikai dokumentumokat a továbbiakban a fenntartható fejlődéssel[,] 
foglalkozó stratégiával összhangban készítse el, illetve a megújításra kerülő programokat 
annak figyelembevételével dolgoztassa át." 
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Indokolás: Lásd a H/3850/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője egyetért 

 
 
 

5.  Dr. Orosz Sándor képviselő a határozati javaslat 7. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /A Magyar Országgyűlés 
 
 tekintettel, a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos 
célkitűzések, cselekvési irányok és eszközök meghatározásának és megújításának 
fontosságára, a természeti környezetével harmonikusabban együtt élő társadalom kialakítását 
szolgáló stratégiai program végrehajtásához nélkülözhetetlen társadalmi és politikai összhang 
megteremtésének szükségességére, figyelembe véve a hazai tervezési előkészületeket, 
valamint a vonatkozó nemzetközi és európai közösségi együttműködési eredményeket,  
a következő határozatot hozza:/ 
 
 "7. Az Országgyűlés felkéri az érintett önkormányzati és nem kormányzati 
szervezeteket – külön hangsúlyozva az MTA, a társadalmi szervezetek, az egyházak, a 
kamarák, a munkaadói szervezetek, a szakszervezetek részvételének fontosságát -, hogy 
működjenek közre a Tanács megalakításában, s az intézményesített jogosítványok birtokában 
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiai tervezési és egyeztetési munkában. 
Lehetőségeikhez mérten vállaljanak szerepet a célkitűzések társadalmi elfogadtatásában [s] és 
a végrehajtásban." 
 

Indokolás: Lásd a H/3850/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője egyetért 

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2007. október 29. 
 
 

Katona Kálmán s.k. 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 

Puch László s.k. 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 
 
 


